
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 

              WYPEŁNIAJĄ RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału 

przedszkolnego: 
 

 - Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

 w Wojciechowie 

 

ROK 

SZKOLNY 

2023/2024 

 

 - dziecko trzyletnie 

 - dziecko czteroletnie 

 - dziecko pięcioletnie 

 - dziecko sześcioletnie 

Informacje o dziecku 

Imię/ 

imiona 

 

 Nazwisko 

 

Data 

urodzenia 

 

Przynależność 

do obwodu 

szkolnego 

 - szkoła w 

Wojciechowie 

 

 - inna szkoła 
Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL             

Stały adres 

zameldowania dziecka 

Miejscowość, nr domu 
 

Kod pocztowy, poczta 

 

Adres zamieszkania 

dziecka(jeśli jest inny niż 

zameldowania) 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Dane szkoły obwodowej 

(wypełnić, jeśli dziecko 

należy do obwodu innej 

szkoły) 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Rodzic  samotnie wychowujący dziecko   Tak             Nie 

Dziecko w rodzinie zastępczej   Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 
  Tak             Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   Tak             Nie 

Dziecko posiada opinię poradnia psychologiczno- 

pedagogicznej 
  Tak             Nie 

Dziecko będzie dojeżdżało autobusem  szkolnym 
(dotyczy dzieci 6-letnich) 

  Tak             Nie 

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii  
(dotyczy dzieci z oddziału zerowego) 

  Tak             Nie 



 

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej 
(dotyczy dzieci z oddziału zerowego) 

  Tak             Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia   Tak             Nie 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Dane Matki/opiekunka prawnego Ojca/opiekuna prawnego 

Imię / 

imiona 

  

Nazwisko/ 

nazwiska  

  

Nr tel. 
kontaktowego 

  

E-mail 

kontaktowy 

  

Adres zamieszkania / zameldowania: 

Dane 

adresowe 

 - stałego 

 - tymczasowego 

 - stałego 

 - tymczasowego 

Miejscowość   

Ulica, nr 

domu 
  

Kod 

pocztowy, 

poczta 

  

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  

w szkole (stan zdrowia, specyficzne potrzeby) 

 

 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 

zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej szkoły, w kronice  szkolnej oraz  tablicach ściennych  

i folderach szkolnych w celu   informacji i promocji Szkoły 

  Tak   Nie  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 

kwietnia 2016 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) wyrażamy zgodę na wykorzystanie 

danych osobowych naszych i naszego dziecka  

w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w szkole. 

   Tak   Nie 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne 

 ze stanem faktycznym. 

                                                                                     Wojciechów,  dnia ________________________  

 Czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 
Ojca/opiekuna prawnego _________________________________ 

 

Matki /opiekunki prawnej ________________________________            

 
Wniosek  należy złożyć do 23 marca 2023r. w sekretariacie szkoły. 

 



 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem 

rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia1 o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie z siedzibą pod adresem Wojciechów 8, 24-204 

Wojciechów reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować pod nr tel. 81 517-72-40. 

2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych poprzez pocztę e-mail: iod@devcomm.pl 

3) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

 art. 130 i 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

 art. 9 ust. 1 lit. b RODO - wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów, 

 władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy 

 powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane przez okres wskazany w art. 

160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest przechowywana nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły, zaś dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w 

szkole, przez okres roku. 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci 

przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż 

przetwarzanie dotyczących danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym przypadku przepisy prawa oświatowego. 

8) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

Rozporządzenia 1 nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

                                                 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 

 


